
A Sándorfalvi Pallavicini Sándor Általános Iskola 

járványügyi készültség idején alkalmazandó eljárásrendje  

7. verzió, 2021. december 01.  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. § (1) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás, valamint a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján a köznevelési intézményekre 

vonatkozóan meghatározott járványügyi intézkedések, az Országos tisztifőorvos által kiadott járványügyi protokoll és az oktatásért felelős miniszter által 

kiadott miniszteri határozatok végrehajtására az alábbi Eljárásrendet adom ki:  

1. Védő, óvó előírások járványügyi készültség idején  

1.1. A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, 

illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.   

1.2. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van, illetve a gyermekkel egy háztartásban élő 

szülőnél, nagyszülőnél, testvérnél koronavírus fertőzést igazoltak.   

1.3. Az a tanuló, pedagógus vagy alkalmazott, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, kezelőorvos igazolásával jöhet újra az 

intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges 

bemutatni.  

  

1.4. Amennyiben a közösségben való tartózkodást kizáró körülmény bekövetkezik, erről a gondviselőnek késedelem nélkül értesíteni kell telefonon 

az iskolát, illetve az osztályfőnököt. A közösségben való tartózkodást kizáró körülmény megszűnéséig a tanuló az intézményt nem látogatja.  

1.5. Tanítási időben, ha a tanulónál légúti megbetegedésre utaló jeleket (láz, köhögés, fejfájás) észlel a pedagógus, azonnal értesítse az iskola 

vezetőségét, akik gondoskodnak a tanuló társaitól való elkülönítéséről, értesítik a szülőt, hogy gyermeküket vigyék haza, és a gyermekorvosnak 

jelentsék az esetet kivizsgálás céljából.  

1.6. Az intézménybe belépni kézfertőtlenítés után lehet. Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk.   

1.7. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekek, tanulók 

esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás).  

1.8. Az iskolában a közösségi helyiségekben (folyosókon, aulában, ebédlőben sorban álláskor) a védőmaszk használata felnőtteknek és felső 

tagozatos diákoknak kötelező, alsó tagozatos diákoknak ajánlott.   

1.9. Az iskolában (tanórákon, udvaron) a védőmaszk használata megengedett.   

1.10. A reggeli iskolába való be- és kilépés csak a főbejáraton keresztül történik.  

1.11. Azok a diákok, akiknek szülei írásban kérték az intézmény vezetőjétől, hogy munkájuk miatt reggeli felügyeletet igényelnek, továbbá azok a 7. 

és 8. évfolyamosok, akiknek órarend szerinti első órájuk 7:15-kor kezdődik, 7:00-tól tartózkodhatnak az intézményben felügyelet mellett.  

1.12. A tanítási idő után, a tanulók a főbejáraton át távoznak az iskolából. A szülők a bejárat előtt várakozhatnak a távolságtartás figyelembevételével.  

1.13. Felhívjuk a tanulók figyelmét, hogy az iskolában tartózkodásuk során (tanórán, óraközi szünetekben) lehetőség szerint kerüljék másokkal a 

közvetlen, személyes kontaktust, és használják az épületben kihelyezett kézfertőtlenítőket, mosdókban a fertőtlenítő hatású kézmosószert.   

1.14. A folyosón és az aulában elhelyezett tanulói szekrények használata felső tagozatos tanulók számára újból lehetséges, de kérjük a torlódások 

elkerülését.   

1.15. Felhívjuk a tanulók figyelmét, hogy az ebédlőbe lépve mossanak a kihelyezett fertőtlenítő hatású tisztítószerrel kezet, sorban álláskor tartsanak 

távolságot.   

  

2. A portások feladatai  

2.1. A portás csak a következő, a 29/2021. (XI. 19.) EMMI határozatban foglaltak alkalmazása után engedhet be a diákokon, dolgozókon kívüli más 

személyt az iskolába: 

a) a Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra 

vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covidigazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló 2021. június 14-i 

(EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós digitális Covidigazolvány, 

b) a koronavirus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti védettségi igazolvány, illetve applikáció, 

c) az Egészségügyi Világszervezet által kiadott nemzetközi oltási bizonyítvány, ha az a védőoltás beadásának megtörténtére vonatkozó, oltást 

igazoló orvos által kiállított bejegyzést tartalmaz — vagy 

d) az olyan állam által kiállított védettségi igazolás, amely állam által kiállított védettségi igazolást Magyarország elismeri, és ennek tényét a 

külpolitikáért felelős miniszter a határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésében kiadott rendeletében megállapította felmutatásával — 

ellenőrizte a belépni kívánó személy koronavírus elleni védettségének igazolását. 



e) Az a) –d) pontban foglaltakat nem kell alkalmazni a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél 

foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet l . (l) bekezdés a) pont hatálya alá tartozó 

foglalkoztatottra, a köznevelési intézményben nevelő-oktató tevékenységet folytató személyre, az intézménnyel jogviszonyban álló gyermekre, 

tanulóra, továbbá arra a személyre, aki a köznevelési intézmény területén — a köznevelési intézmény ellenőrzési körén kívül eső, 

elháríthatatlan eseménnyel (a továbbiakban: esemény) összefüggésben az intézményvezető engedélyével végez olyan tevékenységet, amely az 

esemény következményei elhárítására irányul. 

f) A gyermeket, illetve a tanulót a köznevelési intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy a koronavírus elleni 

védettségének igazolása nélkül a köznevelési intézmény területére a porta előtti belső ajtóig léphet be. 

2.2. A portás a jogosultság megállapítása után felírja a látogató nevét, belépés, kilépés idejét, és azt, kihez jött.  

2.3. A belépés utáni kézfertőtlenítést ellenőrzi.   

 

  

3. Pedagógusok és alkalmazottak feladatai  

3.1. Ha a tanév során közösségben való tartózkodást kizáró körülmény bekövetkezne, erről késedelem nélkül értesíti telefonon az intézményvezetőt 

vagy helyettesét, és a közösségben való tartózkodást kizáró körülmény megszűnéséig az intézményt nem látogatja.  

3.2. A takarító alkalmazottak a tanév megkezdése előtt, és minden tanítási napon fertőtlenítő takarítást végeznek a tantermekben, irodákban és egyéb 

helyiségekben. Ha valamely tanteremben a nap folyamán osztály-, illetve csoportváltásra kerül sor, a takarító alkalmazottak az óraközi szünetben 

felületfertőtlenítést végeznek. A felületfertőtlenítést a takarító alkalmazottak szükség szerint a tanteremben tanító pedagógus közreműködésével 

végzik.  

3.3. Ha a tanítási nap folyamán a tanteremben osztály-, illetve csoportváltásra kerül sor, az órát tartó pedagógus csak a felületfertőtlenítést követően 

engedi be a tanulókat a tanterembe.  

3.4. A pedagógusok a tanórák alatt gondoskodnak a tanterem lehetőség szerinti folyamatos szellőztetéséről, továbbá arról, hogy a kis létszámú 

tanulócsoportok lehetőleg lazán, egymástól távolabb ülve helyezkedjenek el a tanteremben.  

3.5. A pedagógus a tanév első tantermi foglalkozásain felveszi az osztály, csoport ülésrendjét, és a tanév hátralévő részében gondoskodik az ülésrend 

szigorú betartásáról.  

  

4. Az osztályfőnök feladatai  

4.1. Az osztályfőnök az első tanítási napon, valamint változás esetén azonnal tájékoztatja a tanulókat az iskolában a járványügyi készültség idején 

alkalmazandó eljárásrendről.  

4.2. Az osztályfőnök a szokásos elektronikus kommunikációs csatornákon keresztül, továbbá az első szülői értekezleten is tájékoztatja a szülőket az 

iskolában a járványügyi készültség idején alkalmazandó eljárásrendről.  

  

5. A tanulói hiányzások kezelése 

5.1. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-

érrendszeri megbetegedések, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például 

immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, továbbá annak a tanulónak az iskolai hiányzását, akit a 

szülő a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

szerinti alapos okra hivatkozással nem enged iskolába, igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, 

a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.  

  

5.2. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet 

az oktatásban.    

   

6. Jelen eljárásrendet nyilvánosságra kell hozni az intézmény weblapján, továbbá a Facebook oldalán.  

7. Jelen eljárásrend visszavonásig érvényes.  

  

Sándorfalva, 2021.december 01.  

  Czibuláné Arany Szabó Ágnes  

  intézményvezető   


